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1 1. Priebežná diagnostika, zhodnotenie práce klubu za polrok
kl‘účové slová: priebežná diagnostika, zhodnotenie práce klubu
králka anotácia: Záverečné zhodnotenie a prínos klubu za poirok

12. Priebežná diagnostika, zhodnotenie práce klubu za polrok

I Úvod — otvorenie stretnutia

2. Úlohy a zameranie pedagogickej diagnostiky, pojem diagnostiky

3. Okruhy problémov, na ktoré sa priebežnou diagnostikou učitel‘ zameriava

4. Autodiagnostika učitel‘a

5. Metódy priebežnej diagnostiky

6. Zhodnotenie práce klubu

2. Úlohy a zameranie pedagogickej diagnostiky, pojem diagnostiky

Dia — osobitne, oddelene, hĺbkovo

gnosis — poznanie

diagnosis — roztišujúce poznanie, rozpoznávanie, hÍbkové poznanie (diagnostika, diagnóza)

Úlohou vedagogickel diagnostiky
je zistenie úrovne na akej možno so žiakom úspešne pracovat‘, ako možno optimalizovat‘ učenie a výchovu. Ide
o špeciálnu pedagogickú disciplínu, ktorá sa zaoberá objektívnym zist‘ovaním, posudzovaním a hodnotením vnútor
ných a vonkajšich podmienok i priebehom a výsledkami výchovno-vzdelávacieho procesu. Ped. diagnostikovanieje
komplexný proces, jeho ciel‘om je poznávanie, posudzovanie a hodnotenie vzdelávacieho procesu, výchovného pro
cesu ajeho aktérov

Pedagogická diagnostika sa zarneriava na (teto ziožky a Úrovne
• obsahovú zložku (úroveň vedomosti, zručností, spĎsobilostí)
o návykovoprocesuálnu zložku (akým spósobom výchovno-vzdelávací proces prebieha),
o osobnosť aktéra, jeho emocionálna a sociálna úroveň (úroveň psychických funkcií —jednotlivé psycholo

gickéjavy proces poznávania, myslenie, pamät‘, pozornost‘, vedomosti, zručnosti)
• anamnestické údaje (údaje o dieťati, žiakovi, rodine o širšom prostredí kde žije, jeho minulost‘)

3. Základné okruhy problémov p yriebežnei diaznostickej práci učitel‘a

‘ Prejavy špecifkkých vývinových porúch učenia a správania

. Zarad‘ovanie detí do špeciálnych tried





. Školská výkonnost‘, úspešnosf, resp. neúspešnosť (hodnotenie a klasifikácia žiakov, štýly učenia, diag
nostika sebahodnotenia žiakov, pre diferenciáciu žiakov na vyučovaní, mimoriadne nadaných detí)

‘ Diagnostika tvorivosti žiakov

. Poruchy správania u starších žiakov

‘ Sociálne vzt‘ahy a klima v triede

. Vstup do školy - adaptácia žiakov na nový typ školy...

‘ Diagnostika rodinných vplyvov

. Profesionálna orientácia (študijná orientácia podl‘a záujmov a výkonnosti v škole)

4. Autodiaznostika uČiIel‘a

‘ úspešnost‘ vlastného pósobenia, poňatie úspešného žiaka, vzbudzovanie motivácie žiakov, analýza
vlastnej vyučovacej hodiny

diagnostiku práce učiteľa metodické postupy, ktoré si volí a využíva, hodnotenie, klasifikácia,
práca v školských podmicnkach

5. Mežódy pedagogickel dia~nostiky

. Diagnostické metódy zamerané najedného žinka

o Ústne skúšky:

Orientačně

klasifikačně

o Písomné skúšky:

dlhodobejšie práce (písomné spracovanie pozorovania sledovaného javu, vedenie čita
teľských záznamov, spracovanie projektu...)

úlohy spojené s analýzou obsahu písoinnej práce (diktáty, slohové práce, pisoinné piáce
z matematiky a cudzích jazykov..)

o Metóda rozhovoru (vol‘ného či štruktúrovaného)

o Dotazník (napr. zameraný na zist‘ovanie záujmov, postojov,..hodnát, perspektív...)

o Didaktické testy:

‘ štandardizované testy

‘ testy zostavené učiteľom

o Systematické a dlhodobé pozorovanie žiaka (aj v hraničných situáciách)

o Retrospektívne a anamnestické metódy (životopis, dáta o žiakovi, portfólio, vývinová anamnéza
žiaka..)

o Štúdium pedagogickej dokumentácie

o Diagnostické metódy zamerané na skupinu žiakov, triedu, školu

‘ Autodiagnostické metódy

Analýza úloh a výkonov žiakov:

‘ rozbor celkovej žiakovej činnosti,

o rozbor žiakovho procesu učenia

. rozbor výkonov žiaka vjednotlivých predmetoch

‘ rozbor jazykových prejavov žiaka

. rozbor pracovnej činnosti žiaka (technických prác, technického myslenia, riešenia technických úloh)

‘ Analýza výsledkov Činnosti ň‘ýrobkov, výkresov):

o rozbor diela tvorivého charakteru

. rozbor produktov pracovnej činnosti žiakov

‘ rozbor žiakova zovňajšku (odievanie, zdobenie sa)

6. Zhodnotenie práce klubu za 1. polrok školského roka 2022-2023





Klub pracoval pravidelne podľa vopred určeného časového harmonogramu a vopred pripraveného plánu. Členo
via klubu aktívne pristupovali k rozboru jednotlivých těm a v rámci diskusii sa spoločne obohatili o svoje postoje
a skúsenosti z praxe. Získané zaujimavé postrehy a prístupy kolegov sa snažili uplatnit‘ vo svojom vyučovacom
procese pri rozvoji finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na svojich hodinách.

Zhrnutie těm:

September 2022

Výmena skúseností s prírodovednou gramotnosťou v predmetoch klubu

oAnalýza realizovaných aktivit v rámci danej gramotnosti, diskusia

Vstupné testy v predmetoch pedagogického klubu

o Rozbor a analýza výsledkov testu, zhodnotenie a odporúčania, úlohy zamerané na rozvoj digitálnej gra
motnosti, diskusia

Október 2022

Medzipredmetové vzt‘ahy

o Diskusia učitel‘ov jednotlivých predmetov

Aktivity pre žiakov na rozvqj prírodovcdncj gramotnosti mimo VFI

o Návrh jednotlivých aktivit, časový harmonogram, cieľ aktivit

November 2022

Burza nápadov

o Rózne nápady, zaujímavě aktivity na hodiny informatiky, matematiky a ~ziky, diskusia o problé
moch, ktoré nás trápia v súvislosti s vyučovanim daných predmetov

Stratégie porozumenia textu

o Rozširovanie a prehlbovanie odbomých a profesijných zručností, výmena skúsenosti

December 2022

. Didaktické hry a IKT vo vyučovaní

o Diskusia o možnostiach vyučovania prostredníctvom didaktických hier, ich dostupnost‘, skúsenosti
z ich využivania

Maturitná skúška a výstupné testy

o Analýza a zhodnotenie výsledkov žiakov v predmetoch klubu, odporúčania pre ďalší šk. rok

Január 2023

‘Hospitačná činnost‘

o Rozbor hodin z hospitačnej činnosti, diskusia, návrhy a odporúčania

‘Priebežná diagnostika, zhodnotenie práce klubu za polrok

o Analýza realizovaných aktivit, návrhy na zlepšenie práce klubu, prínos klubu za daný polrok

13. Závery a odporúěauia:

Koordinátorka klubu zhrnula priebeh stretnutia. Členovia klubu spoločne zhodnotili prácu klubu, vyzdvihli
prínos týchto stretnutí pre rozvoj ich pedagogickej práce ako vhodnú inšpiráciu a priestor pre konzultáciu
výchovno-vzdelávacích problémov, s ktorými sa členovia klubu stretávajú. Clenovia navrhli pokračovat‘
v podobných pravidelných stretnutiach a po skončení projektu.
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